חוק עזר לאזור (איסוף תרומות ברחובות) ,תשי"ז-1957
פורסם:

תשי"ז ),(18.7.1957

ק"ת ,715

עמ' 1642

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר
זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית אזור;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"בעל רשיון"  -אגודה ,ועד או חבר בני אדם שעל שמם ניתן רשיון ,לרבות אדם ששמו נזכר בבקשה לרשיון

כאדם

האחראי לאיסוף תרומות;
"רחוב"  -לרבות כביש ,מדרכה ,רחבה ,סמטה ,מבוי ,לרבות גן ציבורי ,מעבר ציבורי ,ומקום אחר שיש לקהל גישה
אליו ,בין בתשלום דמי כניסה ובין לאו ,למעט בית כנסת או מקום תפילה אחר;
"רשיון"  -רשיון שניתן לפי חוק עזר זה.

איסור התרמה ללא רשיון
.2

לא יתרים אדם ברחוב אלא לפי רשיון מאת המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

מתן רשיון
)א( לא יינתן רשיון אלא למטרות דת ,צדקה ,חינוך ,תרבות ,בריאות או לכל מטרה אחרת שהמועצה תכיר בה
.3
כמטרה בעלת תועלת ציבורית.
)ב( הבקשה לרשיון תיערך בכתב בטופס שתקבע המועצה.
)ג( המועצה רשאית לתת רשיון או לסרב לתתו.

איסוף תרומות ברשות
.4

)א( לא יאסוף אדם תרומות ברחוב )להלן  -אוסף תרומות( אלא אם יש בידו רשות בכתב מאת בעל הרשיון.
)ב( כתב הרשות ייערך בטופס שתקבע המועצה.

זמן איסוף תרומות
.5

לא יאסוף אדם תרומות כאמור בסעיף  4אלא ביום ובשעות שנקבעו ברשיון.

שימוש בשולחן
)א( לא ישתמש אוסף תרומות בשולחן א לא במקום שנקבע ברשיון ובאופן שאינו גורם או עלול לגרום מטרד
.6
לעוברים ושבים.
)ב( ראש המועצה רשאי לסלק ,על חשבון בעל רשיון ,שולחן שהשתמשו בו שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן
)א(.

תשלום לאוסף
.7

לא יינתן כל תשלום לאוסף תרומות או לאדם אחר המסייע באיסוף תרומות.

העסקת ילדים
.8

לא יעסיק בעל רשיון באיסוף תרומות ילדים בגיל שלמטה מ -14שנה.

קופסאות
)א( בעל רשיון ידאג לכך שכל אוסף תרומות יהיה מצוייד בקופסה סגורה וחתומה ,באופן שמן הנמנע לפתחה
.9
או להוציא מתוכה כסף מבלי לפגוע בחותמה; כל קופסה תסומן במספר סידורי ויירשם עליה באופן בולט שם הקרן או
המפעל שלמענו נאספים הכספים.
)ב( אוסף תרומות ידאג לכך שהתרומות המתקבלות יוכנסו לקופסה על ידי התורם.
)ג( בעל רשיון ידאג לקבל את הקופסאות מאת האוספים בסוף יום התרמה כשהקופסאות סגורות וחתומות
כאמור בסעיף קטן )א(.

דו"ח על התרמה
)א( לא ייפתחו קופסאות אלא בנוכחות בא-כוח המועצה והאנשים הנזכרים ברשיון כאחראים להתרמה .עם
.10
פתיחת הקופסאות ייספר הכסף הנתרם וייערך דו"ח על הכנסות מההתרמה ועל ההוצאות אם היו כאלה.
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)ב( הדו"ח ייערך בטופס שנקבע על ידי המועצה ,והוא יכלול פירוט הסכומים שנמצאו בכל קופסה ,יציין את
שמו של אוסף התרומות בקופסה וייחתם בידי בעל רשיון ובא-כוח המועצה.
)ג( העתק מאושר מהדו"ח יוגש למועצה תוך שבעה ימים מיום ההתרמה.

עונשין
.11

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס עשרים לירות.

השם
.12

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאזור )איסוף תרומות ברחובות( ,תשי"ז."-1957
נתאשר.
ט"ו בסיון תשי"ז ) 14ביוני (1957

א .גרעין
ראש המועצה המקומית אזור
ישראל בר-יהודה
שר הפנים
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